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پودمان اول: نصب پخش کننده های گرمایی

نصب رادياتورفوالدی
مواد مصرفي و تجهيزات موردنياز را درجدول زير وارد كنيد:

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

دستور کار:
1 رادياتور فوالدی را بر روی پايه مخصوص قرار دهيد.  

2 توسط بست مخصوص به روشی كه توضيح داده شد به ديوار متصل نماييد.

کار کارگاهی

1 اگر ديوار محل نصب بست ها محکم نباشد چه 
بايد كرد؟

2 طول و قطر پيچ و رول پالک مورد استفاده برای 
بست های رادياتور چند ميلي متر بايد باشد؟

3 شکل مقابل مربوط به چه نوع بستی می باشد؟

بحث کالسی

4.0cm4.
5c

m
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پژوهش

در موارد زير با هم گروه های خود بحث و تبادل نظر نماييد و نتيجه را به كالس ارائه نماييد:
1 آيا تراز نبودن رادياتور جدا از بحث ظاهری در عملکرد رادياتور هم تأثيری دارد؟ شرح دهيد. 

2 منظور از شاقولی بودن رادياتور چيست و آيا شاقولی نبودن رادياتور بر عملکرد رادياتور هم تأثيری 
دارد؟

3 آيا بلند و كوتاه بودن تراز در عملکرد تراز برای طول های متفاوت تأثير دارد؟ شرح دهيد. 

1 در مورد نصب انواع بست های رادياتور حوله ای و قرنيزی و طريق اتصال آنها تحقيق و نتيجه را به 
كالس ارائه نماييد. 

2 درمورد انواع ترازها و روش كار با آنها تحقيق و نتيجه را به كالس ارائه نماييد. 
3 تحقيق نماييد اگر تراز در دسترس نباشد چگونه می توانيم از تراز بودن رادياتور مطمئن شويم؟

بحث کالسی

کار کارگاهی
اتصال رادياتور به لوله ها

باتوجه به نقشه كار زير اتصال رادياتور ها را به سر لوله های رفت و برگشت كه قباًل آماده نموده ايد، با 
توجه به دستور كار زير انجام دهيد. 

مواد مصرفي و تجهيزات مورد نياز را درجدول زير وارد كنيد:

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسیلهمقدار/تعدادنام وسیله
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رادياتور آلومینیومی

رايزر

لوله برگشت آب گرم

شیر فلکه کشويی 

لوله رفت آب گرم

رادياتور

حوله خشک کن  
نمادها

1 سر لوله های رفت و برگشت را كه قباًلَ آماده نموده ايد تفلون بپيچيد. 
2 شير و زانوی رادياتور رابر روی سر لوله ها سفت نماييد.

3 قسمت مهره و مغزی شير وزانو قفلی را تفلون پيچيده و به رادياتور ببنديد. 
4 شير وزانو رادياتور را بدون پيچيدن تفلون به مهره ها وصل نماييد. 

5 مدار را آب اندازي و هواگيري نماييد. 
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ابتدا تمام شير وزانو قفلی های رادياتورها را ببنديد سيستم را با آب پر نماييد و تک تک شير و زانوی نکته
هر رادياتور را باز كرده وضمن هواگيری، اتصاالت و متعلقات رادياتور را از نظر نداشتن نشتی بررسی 

نماييد. 

چرا بايد ابتدا تمام شيرها و زانو قفلي هر رادياتور بسته باشد؟

1 پس از اتمام كار محيط كار خود را تميز و لوازم اضافي را جمع آوري كنيد، محيط هاي شلوغ و به 
هم ريخته در ايجاد استرس مؤثر است. 

از  يکی  ديگران  اعتماد  جلب  و  اعتمادترند  قابل  بودن  پاسخ گو  به علت  مسئوليت پذير  اشخاص   2
است.              زندگی  شدن  آرام تر  و  بهتر  و  پيشرفت  مهم  زمينه های 

حضرت علی)ع( می فرمايند: مؤمن وقت و ساعات خود را به سه قسمت تقسیم مي کند؛ ساعتي که در 
آن با پروردگارش راز و نیاز مي نمايد، ساعتي که در آن معاش خود را اصالح مي کند و ساعتي که بین 

خود و بین لذت و خوشي آن چه حالل و نیکو و زيبا است مي گذارد.  

درمورد خطرات زيست محيطی ضايعات، تحقيقی نوشته و به كالس ارائه نماييد. 

بحث کالسی

نکته

پژوهش
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پودمان اول: نصب پخش کننده های گرمایی ارزشیابي شايستگي نصب رادياتور

شرح کار: 
- جمع كردن پره های رادياتور و بستن متعلقات آن

- آماده سازی محل نصب رادياتور 
- نصب بست و پايه

- اتصال لوله های رفت و برگشت

استاندارد عملکرد:
نصب رادياتور برابر نقشه به صورت محکم، آب بند و تراز

شاخص ها:
ـ جمع كردن پره های رادياتور به صورت آب بند

ـ نصب بست های نگهدارنده برابر نقشه
ـ استقرار رادياتور روی بست و پايه به صورت تراز
ـ اتصال لوله های رفت و برگشت به صورت آب بند

شرايط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرايط:

كارگاه تأسيسات استاندارد به ابعاد 8 × 12متر داراي تهويه كافي و ديوار پيش ساخته  براي نصب رادياتورهای زمينی و ديواری كه قباًل 
لوله كشی سيستم گرمايش آن برابر نقشه انجام شده باشد با  نوركافي به انضمام لوازم ايمني و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن

زمان: 2 ساعت 
ابزار و تجهیزات:

نقشه كار- رادياتور آلومينيومی و فوالدی - ابزار لوله كشی- متعلقات رادياتور - دريل و مته - پيچ گوشتی- ميزكار - نوار تفلون - پيچ 
و رول   پالک - لوله فوالدی و پليمری

معیار شايستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله کاررديف

1جمع كردن پره ها1

2نصب بست های نگهدارنده2

2استقرار رادياتور در محل نصب3

2اتصال رادياتور به لوله های رفت و برگشت4

شايستگي هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطي و نگرش:
1ـ خود مديريتی، پذيرفتن مسؤليت رفتارهای فردی

2ـ به كارگيری لباس كار، عينک، دستکش و كفش ايمني
3ـ رعايت اصول ايمنی

4ـ صرفه جويي و دقت در انجام كار
5- جمع آوری ضايعات و دفع بهداشتی آن

2

ميانگين نمرات
*حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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واحد یادگیری2
  

نصب کنوکتور
   

مقدمه
يکی از وجوه بارز علم و دانش بشری تحول و پيشرفت مداوم آن است. هر روز در زمينه های مختلف علوم 
پديده ای تازه عرضه می شود. سرعت اين پيشرفت ها به خصوص در زمينه های مهندسی به حدی است كه 
متخصصين و دست اندركاران در صورت عدم مطالعه مداوم و همراهی با دانش روز دير يا زود از نظر حرفه ای 

و اشتغال با مشکالت زيادی مواجه می شوند و چه بسا از بازار كار خارج شوند.  

 استاندارد عملکرد 
نصب كنوكتور با استفاده ازابزار مناسب مطابق نقشه به صورت آب بند و تراز

پیش نیاز ويادآوري
توانايی لوله كشی با انواع لوله ها 

آشنايی با انواع ابزار لوله كشی
توانايی با تست فشار لوله ها

توانايی محاسبه سرانگشتی تلفات ساختمان
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کنوکتور

کنوکتور به لحاظ جريان هوا 

الف( کنوکتور مبلی )آزاد(

پ( کنوکتور داخل ديواری )مخفی(

  الف( فن دار 

ت( کنوکتور ديواری )آويزی(

ث( کنوکتور قرنیزی

 ب( بدون فن

کنوکتور به لحاظ ماده گرم کننده

کنوکتور به لحاظ طراحی فیزيکی

 الف( آب 

ب( بخار

پ( مقاومت الکتريکی

ج( کنوکتور توکار زمینی

چ( کنوکتور سکويی توکار

ب( کنوکتور نیمه مبلی 

کنوکتور
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كنوكتور ها جزء وسايل انتقال گرمای اتاقی هستند كه گرماي آنها بيشتر از طريق جابه جايی منتقل می شود.  
درصورتی كه در رادياتورها انتقال حرارت از طريق تابش و جابه جايی صورت می گيرد و نام گذاری كنوكتور ها 
به اين نام به دليل نوع انتقال گرمای آنها به طريق جابه جايی )convection( می باشد. به بيان ديگر بيشتر 
گرما با جابه جايی هوا در اطراف و روی يک سطح فلزی گرم توليد می شود. در نتيجه كنوكتورها به دو گروه 

ساده و دمنده دار تقسيم می شوند.  

كنوكتور شبيه يونيت هيتر و فن كويل است و به دليل قرار گرفتن در داخل جعبه و عدم دسترسی به سطح 
لوله ها، می توان به جای آب گرم، آب داغ يا بخار از داخل لوله هايش عبور داد.  

كنوكتور قسمت های محافظی دارد كه اجازه نمی دهند قسمت های گرم كننده اصلی به هيچ وجه نمايان شوند. 
از مزايای اصلی  برابر سوختگی های احتمالی يکی  ايجاد شده در  امنيت  نتيجه آن  اين نحوه طراحی و در 
كنوكتورها به شمار می رود.لذا تفاوت اصلی كنوكتور و رادياتور در نمايان يا پنهان بودن قسمت گرم كننده 

اصلی می باشد.
كنوكتورها با توجه به ماده گرم كننده و طراحی فيزيکی دسته بندی می شوند:

کنوکتور مبلی )آزاد(
در امتداد ديوارهای خارجی و كنار پنجره ها نصب می شود. 

کنوکتور روکار

کنوکتور مبلي
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کنوکتورنیمه مبلی
نيمی از آن داخل ديوار و نيمی ديگر داخل اتاق قرار می گيرد. 

کنوکتورداخل ديواری )مخفی(
در داخل ديوار جاسازی می شود فقط قسمت جلو آن هم سطح ديوار اتاق می باشد. 

کنوکتورآويزی )ديواری(
روی ديوار نصب و يا آويزان می شود و در دو نوع فن دار و بدون فن وجود دارد. 

کنوکتور داخل ديواری )مخفی(

کنوکتورآويزی)ديواری(

کنوکتورکوتاه )قرنیزی(
از يک يا حداكثر دو لوله پره دار تشکيل شده كه به مانند يک قرنيز باريک دور تا دور اتاق روی ديوار نزديک 
كف زمين نصب می شود و چون در اين نوع كنوكتور گرما به طور يکنواخت در تمام اتاق پخش می شود به دليل 
جاگيری كم و زيبايی، بيشتر استفاده می شود. قرار دادن آنها زير پنجره ها و در امتداد ديوارهای خارجی، روش 
مؤثری برای مقابله با ريزش هوای سرد است. همچنين در سيستم هايی كه حلقه های انشعابی متوالی دارند، 

استفاده از كنوكتورهای قرنيزی می تواند جايگزين لوله كشی رفت و انشعاب ها شود.  

کنوکتور کوتاه )قرنیزی(
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کنوکتور قرنیزی يکپارچه
معکوس،  و  مستقيم  برگشت  با  دولوله ای  لوله ای،  تک  حلقه ای،  انشعاب  در سيستم  می تواند  كنوكتور  اين 
سيستم  های گرمايش اجباری با آب داغ و نيز در سيستم های دو لوله ای با بخار داغ استفاده شود. استفاده از 

اين كنوكتور در سيستم های تک لوله ای گرمايش با بخار توصيه نمی شود. 
شکل زير كنوكتور قرنيزی يک پارچه را نشان می دهد:

کنوکتور قرنیزی يک پارچه

کنوکتور توکار زمینی
اين كنوكتورها در حاشيه های ديوارهای خارجی وكنار پنجره ها داخل زمين قرار می گيرند در دو نوع فن دار 
و بدون فن عرضه می شوند و دارای يک دريچه كركره ای رو به باال هستند. در شکل نمونه آن را مشاهده 

می كنيد:

کنوکتور زمینی توکار

کنوکتور سکويی توکار
شيشه ای  سطوح  زير  در  نصب  برای  كنوكتور  اين 
و  يافته اند  امتداد  تا كف  كه  بزرگ طراحی شده اند 
شامل يک كابينت، لوله پره دار، شبکه كفی و دريچه 

هستند.  تنظيم 

کنوکتور سکويی توکار
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کنوکتور بخار
جريان سيال در اين كنوكتور به صورت بخار است. بخار آب به دليل از دست دادن گرما تا انتهاي كنوكتور 
تبديل به مايع مي شود و براي اطمينان در خروجی كنوكتور يک تله بخار وجود دارد كه فقط اجازۀ عبور مايع 
را می دهد و مانع عبور بخار می شود مايع خروجی از كنوكتور مجدد به سمت موتورخانه برگشت داده می شود. 

کنوکتور بخار

ويژگی های کنوکتور بخار
مدت زمان زيادی بعد از خاموش كردن سيستم كنوكتور گرما در محيط پخش می كند. برای اطمينان از 
كاركرد بهينه كنوكتور بايد به قابليت حركت هوای اطراف كنوكتور هنگام فعاليت توجه زيادی داشته باشيم. 

پس بايد فضايی مناسب در پايين و باالی كنوكتور برای ورود هوای سرد و خروج هوای گرم تعبيه شود.  

خطر احتمالی كنوكتور بخار، در فشار باالی بخار و همچنين دمای باالی آن می باشد كه در صورت 
رعايت نکردن قوانين مربوطه و استاندارها ممکن است به انفجار )به دليل فشار زياد( و همچنين تغيير 

شکل محيط اطراف كنوكتور و يا ايجاد سوختگی منجر شود. 

کنوکتور الکتريکی
اين كنوكتور ها شامل يک يا چند المان برقی هستند كه به صورت افقی قرار می گيرند هر المان برقی شامل 
يک مقاومت الکتريکی، تکيه گاه عايق و ترمينال اتصال به جريان برق است و دارای يک كليد دقيق كنترل 

دمايی هستند تا دما از حد معينی باالتر نرود. 

نکات ايمنی
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در مورد شکل های زير با يکديگر بحث وتبادل نظر نماييد. )نوع كنوكتور، چگونگی نصب و...( و نتيجه را 
به كالس ارائه نماييد:

بحث کالسی

در موارد زير تحقيق و نتيجه را به كالس ارائه نماييد:
1 آيا از كنوكتورها برای سرمايش هم استفاده می شود؟

2 در كنوكتورها از آب و بخار تا حداكثر چه دمايی استفاده می شود؟
3 تفاوت و شباهت كنوكتور قرنيزی با رادياتور قرنيزی در چه مواردی است؟

پژوهش
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ساختمان کنوکتور قرنیزی
1 قاب پشتی

2 دمپرانگشتی
3 بست قدرت باال

4 بست
5 قاب جلو

6 مبدل گرمايی
7 ريل مخصوص انبساط 

ساختمان کنوکتور زمینی توکار فن دار
1 جعبه فلزی

2 مبدل گرمايی
3 فن

4 جعبه اتصاالت برق
5 فِِرم )قاب(

6 شبکه كركره ای

ساختمان کنوکتور روکار
1 كاور با شبکه كركره ای

2 مبدل گرمايی آلومينيوم، مس )لوله ها مسی، پره ها آلومينيوم(
3 شير ترموستاتيک كنوكتور
4 نشيمنگاه به همراه كاور آن

ـ پره ها ولوله ها می توانند از يک فلز يا فلزات متفاوت ساخته شوند و به صورت تركيب های زير عرضه می شوند:
1ـ پره های مسی روی لوله مسی 2ـ پره های آلومينيومی روی لوله مسی 3ـ پره های آلومينيومی روی لوله 
آلومينيومی 4ـ پره های آلومينيومی روی لوله فوالدی 5  ـ پره های با فوالد ضدزنگ روی لوله فوالد ضدزنگ 

6  ـ پره های مفرغ نيکلی روی لولۀ مفرغ نيکلی
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ساختمان کنوکتور

همه كنوكتورها از يک مبدل گرمايی و جعبه يا كابين نگه   دارنده تشکيل شده اند كه در صفحه بعد ساختمان 
دو نوع كنوكتور را مشاهده می نماييد:
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بحث کالسی

شکل های زير كنوكتور با پره های آلومينيومی  و لوله مسی را نشان می دهند:

1 شکل زير مربوط به كدام كنوكتور و طرز كار آن چگونه است؟

جريان آب 1  
لوله مسی يا استیل 2 
   کابینت 3
 خروجی هوای گرم 4 
  ورودی هوای سرد 5 
  پره های آلومینیومی 6 
  شیر هواگیری 7

2 شکل زير نمای عقب وجلوی يک نمونه كنوكتور را نشان می دهد در مورد روش كار آن با هم گروه های 
خود بحث و تبادل نظر و نتيجه را به كالس ارائه نماييد.

    نمای عقب کنوکتور                  نمای جلوی کنوکتور

2
1

7
6

3
4

5
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3 با هم گروه های خود در مورد شکل های زير بحث و تبادل نظر كرده و نتيجه را به كالس ارائه   
نماييد:

انواع شیر کنوکتور
در  استفاده  مورد  اتصاالت  و  هستند  رادياتور  شيرهای  مانند  دقيقاًٌ  پايين  سايزهای  در  كنوكتور  شير های 
كنوكتورهای دمنده دار نيز مشابه اتصاالتی است كه در يونيت هيترها به كار می رود. در زير چند نمونه از شير، 

تله بخار و اتصاالت كنوكتورها را مشاهده می  نماييد:
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و  رفت  به  مربوط  )كدام يک  نماييد  تبادل نظر  و  بحث  هم گروه های خود  با  زير  مورد شکل های  در 
. نماييد  ارائه  به كالس  را  نتيجه  و  و...(  كار  قطعات، طرز  نام گذاری  است،  برگشت  به  مربوط  كدام يک 

بحث کالسی

نمونه شیر رفت و برگشت نصب شده بر روی کنوکتور       شیرهواگیری کنوکتور

تله بخار

شیرکنوکتور

شیر رفت
درپوش

چپقی

طرز اتصال شیر هواگیري

محفظه هوا شیرهواگیری

چپقی

طرز اتصال شیرکنوکتور
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آماده سازی لوله های رفت و برگشت
لوله كشی كنوكتورها به صورت تک لوله ای و دو لوله ای انجام می شود در سيستم هايی كه حلقه های انشعابی 
متوالی دارند استفاده از كنوكتورهای قرنيزی می تواند جايگزين لوله كشی رفت و انشعاب ها شود به عبارت 

ديگر بين كنوكتور قرنيزی و خطوط اصلی نيازی به شاخه های رفت و برگشت نيست.  
لوله رفت و برگشت به يکی از روش های زير وجود دارد:

1 لوله رفت از ابتدای مبدل گرمايی وارد شده و از طرف ديگرآن، لوله برگشت خارج شده و ادامه می يابد.   
)به صورت دو يا تک لوله ای(
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2 لوله رفت از ابتدای مبدل گرمای كنوكتور وارد شده و لوله برگشت از انتهای آن خارج شده و به سمت   
ابتدای كويل برگشت داده می شود. 

3 لوله رفت و برگشت در يک طرف مبدل گرمای كنوكتور قرار می گيرند.   

اثر داغ شدن منبسط می شوند  از آن جايی كه در كنوكتورها هم لوله های فوالدی و هم لوله های مسی در 
بايد صورت گيرد: لوله كشی  زير هنگام  تمهيدات 
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1 برای لوله هايی كه از كف يا ديوارها عبور می كنند   
0/5 سانتی متر از هر طرف بادخور بگذاريد. 

2 لوله ها را در مقطع عبور از كف يا ديواره ها با   
غالف مخصوص بپوشانيد.

3 سعی كنيد مسير مستقيم لوله را به حداكثر 10 متر محدود كنيد. هرگاه طول بيشتری الزم بود، يک   
اتصال انبساطی از نوع فانوسی وسط خط نصب كنيد و دو سر لوله را مهار نماييد. 

4 وقتی كنوكتورهای قرنيزی روی سه بر اتاق به صورت U نصب می شوند، حتماًَ برای وسط از يک اتصال   
قابل انبساط استفاده كنيد. 

5 وقتی كنوكتور قرنيزی در كنج اتاق ادامه پيدا می كند، در دو سر آن بادخور بيشتری بگذاريد )انبساط   
معموالً دور از گوشه اتفاق می افتد(

ديوار

غالف

باد خور پیش بینی شده در ديوار برای انبساط لوله کنوکتور

کنوکتور

اتصال قابل انبساط

موقعیت اتصال قابل انبساط

بادخور اضافی با غالف
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بحث کالسی

6 درموقع اتصال لوله ها مطمئن شويد كه همۀ اجزای كنوكتور در ارتفاع مناسب خود محکم شده اند، طوری   
كه لبۀ پره ها به ديگر قسمت های فلزی برخورد نکند. 

7  مطمئن شويد كه مسيرهای اصلی و ديگر مسيرهای لوله كشی را به اندازۀ كافی تقويت كرده ايد، طوری كه   
وزن آنها كنوكتور را خم نکند. 

8 يک غالف دراطراف لوله ای كه روی يک دستک ثابت واقع شده است، قرار دهيد قبل از نصب كنوكتور   
درغير  باشند،  شاقول  كاماًل  بايد  قرنيزی  كنوكتور های  نماييد.  بررسی  بودن  عمود  نظر  از  را  لوله ها  قرنيزی 
اين صورت بازده آنها كاهش می يابد. درصورتی كه ديوار پشت كنوكتور شاقول نباشد نبايد برای هم راستايی 

كنوكتور مبنا قرار گيرد و بايد از ورق های نازک فلزی استفاده شود. 

شکل زير را به كمک هم گروه های خود مورد بررسي قرار دهيد:

غالف
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2 روش تک لوله ای انشعابی: در اين روش نسبت به روش قبل گرمای متعادل تر بين كنوكتورها تقسيم می شود.   

لوله کشی سری کنوکتورها

لوله کشی انشعابی کنوکتورها

3 روش دولوله ای: كه مانند لوله كشی رادياتورها به دو روش برگشت مستقيم و برگشت معکوس انجام   
می شود. 

ديگ آب داغ

لوله کشی با برگشت معکوس کنوکتورها

کنوکتور

لوله رفت
مخزن انبساط

لوله برگشت

ديگپمپ

روش های لوله کشی کنوکتورها
1 روش تک لوله ای سری: در اين روش كنوكتورهای نزديک تر به موتورخانه دارای گرمای بيشتری هستند   

وهرچه از موتورخانه دور می شويم از گرمای كنوكتور ها كاسته می شود. 
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آماده سازی لوله های رفت و برگشت
لوله كشی ارتباطی يک كنوكتور را مانند شکل های صفحه بعد انجام دهيد:

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسیلهمقدار/تعدادنام وسیله

 pex مهره ماسوره ای يا پرسیبه متراژ الزملوله pex يک دستگاهدستگاه اتصال لوله های

 pex يک سریست كامل آچارتخت به ميزان الزماتصاالت

يک عددكلکتور رفت و برگشت با خروجی های سايز 16 ميلی متر

ـ لوله های رفت وبرگشت را از كلکتور انشعاب گرفته )لوله رفت با رنگ قرمز و لوله برگشت با رنگ آبی( 
و به سمت كنوكتورها لوله كشی نماييد كه در انتها به لوله رفت و برگشت كنوكتور متصل می شوند. 

کار کارگاهی

شکل لوله کشی با برگشت مستقیم کنوکتورها
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پودمان اول: نصب پخش کننده های گرمایی

نکته: تمام گروه ها می توانند به صورت مشترک از يک كلکتور رفت و برگشت انشعاب بگيرند. 

تشخیص لوله هاي رفت و برگشت 
برای تشخيص لوله های رفت و برگشت طبق دستورالعمل زير عمل نماييد:

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسیلهمقدار/تعدادنام وسیله

يک سریآچار تختيک مدارمدار لوله كشی اجرا شده برای كنوكتور 

لوله رفت يا برگشت هر انشعاب كنوكتور را با باز كردن مهره آن جدا كرده وبا فوت كردن داخل آن 
لوله رفت وبرگشت را مشخص نماييد. 

کار کارگاهی
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بست های نگهدارنده کنوکتور
بعضی از انواع بست های كنوكتورها به شکل زير است:
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کار کارگاهی
نصب بست نگهدارنده کنوکتور

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسیلهمقدار/تعدادنام وسیله

يک دستگاهدريل برقیيک مدارمدار لوله كشی اجرا شده برای كنوكتور 

يک عددمتر فلزیبه تعدادالزمبست مخصوص كنوكتور

پيچ گوشتی دوسو و به تعداد الزمپيچ رول پالک
يک سریچهارسو

يک عددمته الماسه 8

دستور کار: 
1 ابتدا قاب زير كنوكتور كه دارای عايق می باشد را به ديوار نصب نماييد.

2 سپس بست ها را در فواصل معين با توجه به نوع و وزن كنوكتور به ديوار پيچ نماييد. 

قاب پشت
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استقرار کنوکتور روی بست ها و محکم کردن آن  
 

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسیلهمقدار/تعدادنام وسیله

يک عددانبردستيک مدارمدار لوله كشی اجرا شده برای كنوكتور 

دستور کار: ايمنی: دقت كنيد به هنگام نصب به لوله های كنوكتور آسيب وارد نشود.
1 ابتدا در محل هايی كه كنوكتور بايد روی بست ها قرار گيرد مطابق شکل پره ها را از كنوكتور جدا نماييد:

2 كنوكتور را مطابق شکل بر روی بست ها قرار دهيدو مطمئن شويد پره ها كاماًلعمودی هستند. 

کار کارگاهی

كنوكتور  هر  بست های  نمونه 
ممکن است با مدل ديگر متفاوت 
باشد و بعضی از كنوكتورها هم 
بايد  كه  هستند  سرخود  بست 
پشت كنوكتور را به ديوار محل 
نصب چسبانده و محل پيچ های 
بست ها را بر روی ديوار مشخص 
سوراخ كاری  از  پس  و  كرده 
توسط پيچ رول پالک كنوكتور را 

نماييم.  به ديوار نصب 

نکته
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پودمان اول: نصب پخش کننده های گرمایی

3 قبل از بستن قاب رويی كنوكتور، لوله كشی را تکميل و از نظر نداشتن نشتی بررسی نماييد. 

4 قاب را روی دستک ها بگذاريد به طوری كه لبۀ بااليی را روی دستک بااليی قالب كنيد و لبۀ پايينی را 
روی دستک پايينی گير بدهيد. 

5 تکه های پوشش انتهايی مناسب را در طرفين وصل كنيد. 

اتصال لوله به شیرها
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اتصال لوله ها به شير رفت و برگشت كنوكتورها به يکی از روش های زير انجام می شود:

رابط فنری کنوکتور

با هم گروه های خود در مورد روش اتصال هريک از كنوكتور های زير به شبکه لوله كشی بحث وگفت وگو 
نموده و نتيجه را به كالس ارائه نماييد.

بحث کالسی

                               2                                                1

                             4                                                     3

                               6                                                    5

کف



83
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الف( در موارد زير با هم گروه های خود بحث نماييد و نتيجه را به كالس ارائه نماييد:
1ـ چرا شير هواگيری كنوكتورها بر روی لوله ورودی آنها نصب می شود؟

2ـ علت استفاده از رابط فنری برای اتصال بعضی كنوكتور ها چيست؟
3ـ دليل استفاده از تله بخار در برگشت كنوكتور بخار چيست؟

ب( شکل های زير را مورد بررسی قرار دهيد و برداشت خود را از طريق اتصال لوله های رفت و برگشت 
اتصال شيرها و... به كالس ارائه دهيد:

بحث کالسی

شیر رفت

لوله رفت

سقف طبقه پايین
لوله برگشت

تله بخار

کنوکتور

لوله رفت بخارلوله برگشت

ور
يات

راد
یر 

ش

تله بخار
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ارزشيابي شایستگي نصب رادیاتور

 شرح كار:
	 ـ	تعیین	سر	لوله	های	رفت	و	برگشت
	 	ـ	نصب	شیرها	و	متعلقات
	 ـ	نصب	بست	و	پایه
	 ـ	اتصال	لوله	های	رفت	و	برگشت

استاندارد عملكرد:
نصب	کنوکتور	برابر	نقشه	به	صورت	محکم،	آب	بند	و	تراز

شاخص ها:
ـ	تعیین	سر	لوله	های	رفت	و	برگشت	با	توجه	به	نوع	کنوکتور

ـ	نصب	بست	های	نگهدارنده	برابر	نقشه
ـ	استقرار	کنوکتور	روی	بست	و	پایه	به	صورت	تراز
ـ	اتصال	لوله	های	رفت	و	برگشت	به	صورت	آب	بند

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرایط:

کارگاه	تأسیسات	استاندارد	به	ابعاد	8	×	12متر	داراي	تهویه	کافي	و	دیوار	پیش	ساخته		براي	نصب	کنوکتورهای	زمینی	و	دیواری	که	قباًل	لوله	کشی	سیستم	
گرمایش	آن	برابر	نقشه	انجام	شده	باشد	با	نورکافي	به	انضمام	لوازم	ایمني	و	سیستم	سرمایشي	و	گرمایشي	ایمن

زمان:	2/5	ساعت 
ابزار و تجهيزات:

نقشه	کار	ـ	کنوکتور	زمینی	و	دیواری	ـ	ابزار	لوله	کشی	ـ	متعلقات	کنوکتور	ـ	دریل	و	مته	ـ	پیچ	گوشتی	ـ	میزکار	ـ	نوار	تفلون	ـ	پیچ	و	رول	پالک	ـ	لوله	فوالدی	
و	پلیمری

معيار شایستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كارردیف

1نصب	شیرهای	کنوکتور1

2استقرار	کنوکتور2

2اتصال	به	لوله	های	رفت	و	برگشت3

شایستگي هاي غير فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست 
محيطي و نگرش:

1ـ	نمایش	قدرت	رهبری	افراد،	تشویق	دیگران	برای	پذیرش	
مفاهیم	جدید

2ـ	به	کارگیری	لباس	کار،	عینك،	دستکش	و	کفش	ایمني
3ـ	رعایت	اصول	ایمنی

4ـ	صرفه	جویي	و	دقت	در	انجام	کار	و	توجه	به	زمان
5		ـ	جمع	آوری	پوشش	های	پلیمری	و	دفع	بهداشتی	آن

2

*میانگین	نمرات
*حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شایستگي، 2 مي باشد.


